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Protokoll Styrelsemöte den 23 september 2022 
Närvarande: 

Jonas Källming (ordförande), Marie Eriksson, Lars Johansson, Kerstin Frid, Anna Sköld, 

Helen Karlsson, Romana Vanickova, Thomas Lindvall och Ulrika Lundahl (sekreterare). 

1. Föregående protokoll 

De frågor som ska följas upp från föregående styrelsemöte har egna punkter under mötet. 

2. Styrelsemedlemmars namn på luftvårdsförbundets webbplats. 

Samtliga styrelsemedlemmar i förbundet har fått frågan om de godkänner att deras namn 

publiceras på Östergötlands luftvårdsförbunds webbplats. Alla som svarat har godkänt att 

deras namn publiceras. 

3. Ekonomi 

a. Möjligheter till extern finansiering samt vilka andra aktörer som möjligen kan värvas 

till nya medlemmar.  

Undersökning och diskussion om möjlighet till finansiering till krondroppsnätverket 

pågår inom länsstyrelsen, men är inte slutförd. Andra finansieringsmöjligheter skulle 

kunna vara från Skogforsk. Kerstin kollar upp förutsättningar och möjligheter. 

Anna uppger att det kan finnas intresse inom transportsektorn, men deras fokus 

ligger främst på att elektrifiera transporter.  

Det bör finnas fler miljöfarliga verksamheter som skulle kunna vara aktuella som 

potentiella medlemmar i förbundet för att genomföra sin recipientkontroll. 

Förbundet bör göra reklam för dessa verksamheter om fördelarna med att vara med. 

Länsstyrelsen fick i uppdrag att undersöka vilka verksamheter som har krav på 

recipientkontroll i sina tillstånd och som inte är medlemmar i Östergötlands 

luftvårdsförbund.  

Kommuner bör vara intresserade av resultat från långsiktiga mätningar som 

genomförs utanför tätorten, exempelvis för att veta status på försurningen. Vi bör 

kontakta kommunerna för att informera om nyttan med mätningarna och för att ha 

en dialog om vilka frågor som lockar dem.  

Styrelsen vill att det ska finnas en plan för aktiv kontakt med verksamhetsutövare 

och kommuner för att möjliggöra fler medlemmar i förbundet. Länsstyrelsen fick i 

uppdrag att ta fram en sådan plan. 

b. Konsekvenser med glesare intervall i krondroppsundersökningarna  

IVL bedömer att det fortfarande går att följa den långsiktiga trenden med glesare 

krondroppsundersökningar, men att man missar att se de specifika åren. De år som 

inte mätning genomförs kan vara ett ”speciellt” år av olika orsaker. Markvattenkemin 

bör fortsätta att mätas årligen.  

För att minska kostnaderna kan en länsvis rapport göras vartannat år i stället för 

årligen. Provtagningskostnader kan minska om någon annan kan provta (exempelvis 

en pensionerad tidigare provtagare). Att sluta med lufthaltsmätningar kan också 

minska kostnaderna. Vi har inte fått några uppgifter om storleken på kostnads-
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minskningarna. Vår utgångspunkt är dock att vi ska fortsätta genomföra mätningarna 

i samma omfattning. 

4. Verksamhet 

a. Hur kan förbundets nuvarande verksamhet bibehållas eller utvecklas framåt? 

Förbundet bör vara mer aktiva för sina medlemmar, exempelvis genom att informera 

om publicerade rapporter. Länsstyrelsen kommer som en del av detta att uppdatera 

medlemsregistrets kontaktuppgifter. 

Fler idéer är dokumenterade på andra ställen i protokollet, då de berör ekonomi, 

utveckling och samarbete. 

b. Utveckla förbundets verksamhet avseende luftföroreningars betydelse och 

hälsopåverkan.  

Helen berättar att det i september varje år finns möjlighet att söka medel (upp till 

500 000 kr) från Region Östergötland för projekt som relaterar till människors hälsa. 

Vi kan också undersöka möjlighet till finansiering från Naturvårdsverket, exempelvis 

för hälsorelaterad miljöövervakning. För att få in projektidéer kan vi skicka ut enkät 

till förbundets medlemmar. 

Bakgrundsmätningar i samarbete med andra luftvårdsförbundet skulle kunna öka 

kommuners intresse av att vara medlem i förbundet. 

c. Samarbete med luftvårdsförbund. 

Helen har varit i kontakt med luftvårdsförbunden i Kalmar, Jönköping och Kronoberg 

och de är intresserade av samarbete med oss. Helen kontaktar dem med förslag på 

digitalt möte den 25 november kl 9-10, vilket är i samband med nästa styrelsemöte i 

Östergötlands luftvårdsförbund. Länsstyrelsen tar fram förslag till dagordning som 

styrelsen lämnar synpunkter på innan utskick. 

 

5. Rapport Försurning och övergödning i Östergötlands län 2020/2021, Krondroppsnätet  

Thomas sammanfattar resultat från den senast publicerade rapporten från Krondroppsnätet. 

I korthet kan nämnas att det totala nedfallet av oorganiskt kväve till skog i Östergötland har 

beräknats till mellan 5,1 och 6,2 kg per hektar för det hydrologiska året 2020/21. 

Kvävenedfallet överskred den kritiska belastningsgräns som har satts för barrskog i Sverige, 

5 kg kväve per hektar och år. Numera ligger det årliga svavelnedfallet på mindre än 1 kg per 

hektar, jämfört med 3 till 5 kg per hektar i slutet av 1990-talet. Det sker en varierande och 

otillräcklig återhämtning från försurning av markvatten i skogsmarken i länet. För att mark 

och vatten ska återhämta sig från försurning krävs fortsatt lågt svavelnedfall, att nedfallet av 

kväve inte överskrider vad skogen kan ta upp samt att skogsbrukets försurningspåverkan 

hålls på en låg nivå. 

6. Åtgärdsprogram för PM10 Linköpings kommun 

Miljökvalitetsnormen för partiklar har skett vid Hamngatan i Linköpings kommun. 

Länsstyrelsen har överlåtit till Linköpings kommun att ta fram ett åtgärdsprogram för PM10. 

Under framtagandet av åtgärdsprogrammet kommer kommunen att samråda med berörda 

myndigheter. Östergötlands luftvårdsförbund medverkar gärna som en aktiv part i samrådet. 

Åtgärdsprogrammet ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 30 november 2024. 

7. Regional barnmiljöhälsorapport 2021 

Helen presenterade resultat från den regionala barnhälsorapporten 2021 som har 

https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/forsurning-och-overgodning-i-ostergotlands-lan-resultat-fran-krondroppsnatet-till-och-med-2020-21.html
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/398008/Regional%20barnmilj%c3%b6h%c3%a4lsorapport%202021_web.pdf
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publicerats. Presentationen kommer att mejlas ut av Helen. Rapporten innehåller värdefull 

information som kan användas för att bidra till en förbättrad barnhälsa. 

8. Övriga frågor 

Länsstyrelsen kommer löpande att mejla inkommande information, såsom rapporter från IVL 

till styrelsen. 

9. Nästa möte 

Fysiskt styrelsemöte på länsstyrelsen den 25 november Kl. 10-12. Vi inleder samma dag med 

ett digitalt möte med Luftvårdsförbunden i Jönköping, Kalmar och Kronoberg mellan kl 9-10. 

 

Vid protokollet Justeras 

Ulrika Lundahl Ordf. Jonas Källming 
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